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Resumo
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urna base hereditária por haver maior incidencia em
ra<;:oes angiográficas características. E frequente no Japao,
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condi<;:oes tem sido associadas a doen<;:a.
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E urna doen«;;a frequente no Japao, mas rara na Eusemelhantes aos da Síndrome de Down e da Neurofibroropa. A chave do diagnóstico é a angiografia.
O tratamento consiste na revasculariza«;;ao cerebral.
Várias técnicas tem sido utilizadas, sendo a encéfalo-duro-artério-sinangiose a mais defendida nas
crian«;;as.
Apresentamos um caso de urna crian«;;a com 2 anos
de ¡dade, tratada por meio desta técnica.
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Summary
Moyamoya is a japanese expression that means
«something hazy, like a puff of smoke».
This term caractherizes the angiographic findings
in children and adults who are found to have chronic
and progressive occlusive cerebrovascular disease.
Several predisposing conditions have been linked
with this syndrome, but the exact etiology is unknown.
This disease is frequent in Japan and rare in Europe.
The treatment is cerebral revascularization. Various thecniques have been used, but the more accepted is the encephalo-duro-arterio-synangiosis.
We present a case of a 2 year-old child treated by
this method.

Fig. 1.- Te cerebral após contraste.
Extenso enfarte cortico-subcortical hemisférico esquerdo, nos territórios das artérias cerebral anterior, média e
posterior. Os ganglios da base estao poupados.
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Fig. 2.-Angiografia cerebral inicial (incidencias deface).
a) Carótida esquerda. OC!USQO endocraniana da artéria carotida interna (AC/) (seta). Algum preenchimento anastomótico
das artérias cerebral anterior e média por múltiplos pequenos vasos irregulares de identifica(¡Qo difícil (ponta de seta).
b) Carótida direita. Marcada estenose suprac!inoideia da AC/ (seta). Razoável preenchimento ajusante, mas também se observa compensa(¡Qo anastomótica.

matose de Von Recklinghausen, que sao condi~6es de risco para o aparecimento da doen~a de Moyamoya. Altera~6es imunológicas, radioterapia, amigdalites e outras infec~6es do tracto respiratório superior, tuberculose, leptospirose, traumatismos, anemia de Fanconi, glicogenoses,
etc., tem tambén sido associadas a esta entidadel.3.6.1~.14.
Os antigénios H.L.A. foram estudados em 32 casos 7 •
Foi encontrada urna associa~ao significativa entre a doen~a e o antigénio leucocitário de superficie B 51. O fenotipo H.L.A. B 51 tem sido tambén associado com a doen~a de Beh~et e a doen~a de Kawasaki 7 •
A doen~a manifesta-se em 70% dos casos antes dos 20
anos. Estao contudo referidos 2 picos de incidencia, um
antes dos 10 anos e outro entre os 30 e os 40 anos 3.5 •
Nas crian~as a doen~a manifesta-se por enfartes, acidentes isquémicos transitórios ou epilepsia, mas nos adultos, é frequente a apresenta~ao por hemorragia subaracnoideia3.l2. E urna doen~a progressiva, com vários episódios isquémicos levando a défices neurológicos permanentes ou transitórios e atraso intelectual. Olds seguiu 39
crian~as por um período médio de 3,5 anos e concluiu que
dos oito doentes nao operados, 2 morreram e dos 6 restantes somente 1 estava neurologicamente intacto".
O curso da doen~a depende da rapidez e extensao da
oclusao vascular e da capacidade de desenvolvimento da
circula~ao colateral". Numa série de 400 doentes seguidos
po Karasawa, das crian~as com menos de 3 anos, 36% tiveram um acidente vascular cerebral major e 36% ficaram
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incapacitadas de urna forma moderada ou grave. Segundo
este autor, o início antes dos 3 anos associa-se a pior prognóstico4.
Anatomopatologicamente as artérias mostram uma
prolifera~ao exentrica do tecido conjunctivo da íntima das
grandes artérias e duplica~ao e desagrega~ao da membrana elástica interna das artérias periféricas I~.
O diagnóstico é feito pela angiografia que revela estenose ou oclusao no segmento proximal da artéria carótida
interna supraclinoideia e na origem das artérias cerebrais
anterior e média, rede anormal de vasos na regiao das artérias perfurantes, especialmente das ta1amoestriadas, e
anastomoses a partir dos vasos leptomeníngios e dos sistema vertebrobasilar para os vasos carotídeos". Segundo
Olds nao há anastomoses a partir das artérias temporais
superficiais l2 • A angiografia seriada mostra que uma simples estenose da artéria carótida interna supraclinoideia
progride progressivamente para urna oclusao completa3•
Vários tratamentos tem sido propostos. O primeiro tratamento cirurgico foi efectuado por Yasargil em 1972,
consistindo na anastomose entre a artéria temporal superficial e a artéria cerebral média. Esta técnica é limitada
nas crian~as pelo reduzido calibre dos vasos. Outras técnicas, como a encéfalo-mio-sinangiose ou o transplante de
epiplon, foram e sao usadas 3.5.R.12.
A proposta de tratamento mais recente é a encéfaloduro-artério-sinangiose, introduzida po Matsushima et al.,
com a qual verificaram melhoria clínica e angiográfica
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Fig. 3.- Angiografia de controle 3 meses após tratamentoo (incidéncias de face)
a) Carótida esquerda.
Revascularizar;iio de parte do território da artéria cerebral média esquerda pelo enxerto cirúrgico. Note a inflecr;ao
onde a artéria temporal superficial é desviada para o compartimento endocraneano (seta).
Há tambem uma maior riqueza micro-vascular basal,
com padrao de tipo «Moya-Moya». Persiste a oclusao cel/-otÍdea interna.
b) Carótida direita l)fase arterial 2) fase tardia.
Prenchimento mais tardio e menos acentuado da área de
enxerto. Padrao «Moya-Moya» também mais evidente do que
no exame anterior.

w

numa série de 21 crianºas tratadas. A técnica pode ser
usada isoladamente ou em associaºao com outras.
Caso clínico
Crianºa nascida em Maio de 1994, de parto eutócico,
sem complicaº6es e com desevolvimento normal até aos 8
meses. Nessa altura foi observada por hipertermia, tendo
sido diagnosticada urna otite média aguda que foi medicada com antibiótico.
No dia seguinte instalou-se súbitamente urna hemiparesia direita. Uma TC revelou extenso enfarte recente nos
territórios das artéria cerebral anterior e média esquerdas
(Fig. 1).
Trés dias depois, iniciou crises focais motoras esquerdas que cederam a terapéutica antiepiléptica.
O estudo do L.C.R., o estudo imunológico, o ecocardiograma, o ecodoppler carotídeo e o estudo da coagulaºao foram normais.
Foi feita uma angiografia cerebral, que mostrou oclusao

do segmento supraclinoideu da artéria carótida esquerda,
estenose marcada do segmento correspondente contralateral e sinais de compensaºao anastomótica (Fig. 2).
Recuperou parcialmente da hemiparesia e aos 21 meses de idade foi observada, apresentando bom desenvolimento psicomotor e hemiparesia direita grau lII, sem crises.
Fez entao urna segunda angiografia que revelou agravamento da estenose do segmento supra-clinoideu da artéria carótida interna direita, bem como maior compensaºao
por redes anastomóticas.
Foi operada aos 22 meses de idade, tendo sido feita
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urna encéfalo-duro-artério-sinangiose bilateral, segundo a
técnica descrita por Matsushima 8 • Nao houve complica<;:oes pós-operatórias.
A angiografia de controlo após 3 meses, (Fig. 3) continuou a mostrar acentuada redu<;:ao do calibre do segmento
supra-clinoideu das artérias carótidas internas, estando
agora o território da artéria central e da artéria parietal
posterior esquerdas, irrigado por ramos da artéria temporal superficial esquerda. Do lado direito, a contribui<;:ao da
artéria temporal superficial na irriga<;:ao de parte do território da artéria cerebral média é menor.
A crian<;:a nao teve outros acidentes isquémicos transitórios ou definitivos e tem recuperado da sua hemiparesia.
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